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Додаток 1 до Положення про 

громадський бюджет (бюджет 

участі) у місті Чернігові 
 

Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за 

рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті 

Чернігові на 2019 рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)  

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
64 

 

Примітка: пункти, зазначені „*” є обов’язковими для заповнення! 

 

1.* Назва проекту (не більше 15 слів):  

Соціальні послуги догляду вдома для осіб прикутих до ліжка  

 

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує тип проекту): 

проект:   Х малий       
  

  великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

Територія всього міста  

 

3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку: 

По всьому місту  

 

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)  

Мета проекту – забезпечити надання якісних послуг догляду вдома для осіб, що потребують 

паліативного догляду шляхом запровадження та роботи Амбулаторної Мобільної Служби з 

паліативного догляду за важкохворими лежачими особами з головним офісом за адресою м. 

Чернігова вул. Полуботка, 70  

 

 

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, який 

може бути потенційним виконавцем проекту): 

 

Цільова група проекту - Важкохворі лежачі особи всіх категорій (30-50 осіб на місяць) 

 

Завдання проекту 

1. Підвищення якості комплексу медичних та соціальних послуг, якості життя прикутих до 

ліжка хворих та їх сімей шляхом надання кваліфікованих послуг з паліативного догляду.  

2. Привернення уваги суспільства до особливих життєвих обставин цільової групи проекту. 

Сприяння більш активній участі відповідних державних установ та відомств, закладів та 

органів охорони здоров’я, соц. політики у вирішенні проблем паліативних паціентів. 
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3. Створення амбулаторної служби догляду на дому людей прикутих до ліжка. Послуги 

догляду на дому доповнюються необхідними  послугами з транспортування підопічних 

з/до медичних установ на консультації та обстеження спеціалізованим транспортом. 

4. Залучення студентів медичних училищ в якості волонтерів, проведення курсів 

«Паліативна допомога та догляд за важкохворими» для родичів хворих, які потребують 

догляду, для соціальних та медичних працівників державних установ. 

Проект планується реалізувати в три етапи: підготовчий, етап реалізації, етап моніторингу та 

аналізу. 

1. Добір та навчання фахівців з надання комплексу соціальних послуг з паліативного догляду 

(догляд, гігієна, координація з вирішення нагальних соціальних проблем (призначення або 

переоформлення пенсій, отримання та заміна реабілітаційних пристроїв, засобів гігієни тощо) 

родинам з невиліковними (паліативними) людьми, створення  оперативного реєстру родин з 

невиліковними (паліативними) людьми. 

2. Надання послуг бригадами Амбулаторної мобільної служби з паліативного догляду людей з 

ведення випадку родини з невиліковною (паліативною) людиною, зокрема, зменшення 

страждань (знеболення тощо), вирішення питань соціального захисту та отримання 

(оформлення та переоформлення) соціальних гарантій на людину, родину, освітніх послуг, 

організація допомоги у разі смерті людини тощо. 

3. Розробка та втілення системи моніторингу та аналізу доступності та задоволеності 

отриманням соціальних послуг родинам з невиліковною (паліативною) людиною. 

 

6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста 

Чернігова у разі його реалізації: 

(примітка: інформація щодо доступності може стосуватися, наприклад, годин роботи 

об’єкту, можливої плати за користування, категорії мешканців, які зможуть і які не 

зможуть користуватись результатами реалізації даного проекту)  

Проект реалізується на всій території м. Чернігів. Послуги мобільної групи надаватимуться в 

робочі дні з 9.00 до 17.00 

Будь яка сім’я, яка має невиліковного прикутого до ліжка члена родини може звернутися за 

послугами мобільної групи.  

 

7. Обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також його бенефіціари (основна 

мета реалізації проекту; проблема, якої воно стосується; запропоновані рішення; 

пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його реалізація 

вплине на подальше життя мешканців; основні групи мешканців, які зможуть 

користуватися результатами реалізації завдання)   

 
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визначила, що паліативна допомога – це підхід, 

що дозволяє поліпшити якість життя пацієнтів  та їхніх сімей, які зіткнулися з проблемами, 

пов’язаними із захворюванням, що загрожують життю, шляхом запобігання та полегшення 

страждань за рахунок раннього виявлення, ретельної оцінки та лікування болю та інших фізичних 

симптомів, а також надання психосоціальної та духовної підтримки. Надання паліативної 

допомоги засноване на принципі поваги до людської гідності та спрямоване на 

надання практичної підтримки родинам паліативних пацієнтів. 
За оцінками експертів, потреба у паліативній допомозі в Україні задоволена лише на 15%. 

В умовах сучасної системної кризи українського суспільства відмічається низький рівень 

толерантності до родин з невиліковними (паліативними) людьми, зростає рівень безробіття, 

знижується рівень їх родин. Родини з невиліковними (паліативними) людьми залишаються поза 

уваги громади, позбавлені права участі в прийняті рішень на рівні громади, соціалізації та 

реінтеграції. 
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В 2017 р В Чернігові в областному центрі социальної реабилитації детей-інвалидов 

«Відродження» створено палиативне відділення для тяжкохворих дітей, яке є першим в регіоні. 

Також існує хоспес на базі лікарні №4. Але ці заклади надають послуги стаціонарно і в 

обмеженому об’ємі. А більшість прикутих до ліжка хворих значну частину часу перебувають 

вдома, де також потребують якісної соціальної послуги догляду.  

 

8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 

вартість)   

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Оплата соціальних послуг робітників з 

паліативного догляду (10 міс х 10 000) 
100 000 

2. Оплата послуг патронажної сестри (10 міс х 5 000) 50 000 

3. Матеріально-технічне забезпечення роботи 

мобільної бригади  
30 000 

4. Транспортні послуги для забезпечення роботи 

мобільної групи та транспортування хворих на (з) 

консультацій (10 000  на місяць х 11 міс) 

110 000  

5. Оренда приміщення для проведення тренінгів 

«Догляд за прикутиими до ліжка хворими» для 

родичів хворих, які потребують догляду, для 

соціальних та медичнтх  працівників державних 

установ (4 тренінги) (власний внесок) 

0 

6. Оплата послуг тренера  4 000 

7. Розробка та друк інформаційних матеріалів  6 000 

  

РАЗОМ: 300 000 

 

9.* Список з підписами щонайменше 15 громадян України, які належать до 

територіальної громади міста Чернігова, мають право голосу та підтримують цю 

пропозицію (проект) (окрім його авторів), що додається. Кожна додаткова сторінка 

списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки 

(необхідно додати оригінал списку у паперовій формі).  

 

10.* Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому 

числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну 

думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити): 

a) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси  fedxtp@gmail.com  

для зазначених вище цілей  

mailto:fedxtp@gmail.com
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Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ___________ 

б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище 

цілей. 

Примітка:  

Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Чернігівської міської ради), 

вказуються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.  

11. Інші додатки (якщо стосується): 

a)  фотографія/ї, які стосуються цього проекту, 

б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проекту, 

в)  інші, суттєві для заявника проекту, які саме?  

…………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………. 
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